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Projekt realizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin  





 W dniach 27-28 kwietnia w centralnej przestrzeni 
miasta, na placu Teatralnym, przed budynkiem Centrum 
Spotkania Kultur, odbędzie się druga edycja festiwalu 
Weekend z Florystyką, według pomysłu, lubelskiego 
artysty Pawła Adamca.  

 Wydarzenie jest ukierunkowane na promocje 
zagadnień związanych z florystyką oraz implementacją 
instalacji artystycznych w przestrzeń miejską. Weekend 
z Florystyką to bliskie spotkanie z naturą i pięknem 
przyrody, w zetknięciu z nowoczesną architekturą 
budynku CSK, autorstwa Bolesława Stelmacha. 

 Jednocześnie wydarzenie ma charakter edukacyjny 
– wśród uczestników stymuluje poczucie estetyki oraz 
równowagi przy dobrej aranżacji przestrzeni. Seria 
warsztatów i pokazów florystycznych, to także świetna 
okazja do podniesienia swoich kompetencji w zakresie 
florystyki.  

 W związku z dużym sukcesem zeszłorocznej, 
pilotażowej edycji, chcemy zaprosić Państwa do 
współpracy przy realizacji tegorocznego 
przedsięwzięcia. 

  

  



  



 WEEKEND Z FLORYSTYKĄ to wydarzenie, 
przepełnione serią atrakcji skierowanych do 
amatorów i profesjonalistów zainteresowanych 
przyrodoznawstwem.  

 Główną atrakcją przedsięwzięcia, jest 
przemiana całego placu Teatralnego w przestrzeń 
galerii, wypełnionej instalacjami artystycznymi. 
Całodobowa dostępność galerii w zeszłym roku 
zagwarantowała bardzo duże zainteresowanie 
wśród odbiorców oraz lokalnej prasy i mediów.  

  Na wydarzenie składają się również pokazy 
florystyczne prowadzone przez ekspertów 
rozpoznawalnych w kraju, zwycięzców 
ogólnopolskich nagród i turniejów; konkurs na 
specjalnie zaaranżowaną przestrzeń – box 
challenge;  warsztat wykorzystania florystyki w 
modzie – mini pokaz mody; całodniowa moderacja 
wydarzenia wypełniona warsztatami, prelekcjami, 
wykładami oraz prezentacjami. 



  



GALERIA 

 

 Centralnym punktem wydarzenia jest plac 
Teatralny, przed Centrum Spotkania Kultur. 
Przestrzeń, na czas wydarzenie, zamienia się w 
galerię instalacji artystycznych.   

 

 Ponieważ jest to jeden z głównych szlaków 
komunikacyjnych w okolicy – łączących 
kampusy uniwersyteckie z centrum miasta, 
wokół galerii jest nieustanny ruch i 
zainteresowanie. W tegorocznej edycji 
chcielibyśmy rozszerzyć zakres galerii o 
wielkoformatowe instalacje roślinne w postaci  
bram.  

 W ramach zeszłorocznej edycji  galerie 
stanowiło ponad 60 eksponatów instalacji 
artystycznych. 



  



POKAZY FLORYSTYCZNE,  

WARSZTATY, PREZENTACJE, KONKURSY 

 W ramach wydarzenia przewidziany jest bogaty 
pakiet atrakcji realizowanych przez cały dzień trwania 
przedsięwzięcia.  

 W ciągu dnia odbędą się serie pokazów, podczas 
których profesjonaliście podzielą się specjalistyczną 
wiedzą z zakresu florystyki i przybliżą uczestnikom 
sposoby przygotowywania estetycznych kompozycji. 
Pokazy prowadzone są przez nagrodzonych florystów z 
Polski, profesorów kierunków powiązanych oraz 
znanych artystów na co dzień pracujących z kwiatami.   

 Dodatkowo podczas wydarzenia zostaną 
przeprowadzone warsztaty tematyczne oraz liczne 
prezentacje lubelskich artystów. 

 Wzorem roku ubiegłego, przewiduje się również 
organizacje mini pokazu mody, podczas którego 
zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystywania 
kompozycji florystycznych w innych branżach. 



  



FLOWER BOX – Konkurs 

 

 Podczas festiwalu, odbędzie się konkurs na 
najlepsze stoisko wykonane przez lubelskich artystów.  

 Jury, składające się z ekspertów w branży, oceni 
zastosowane metody, kompozycję oraz spójność w 
kontekście przestrzeni budynku CSK. 

 Dla laureatów najlepszych stanowisk przewidziano 
serię nagród. 



Paweł TOTORO Adamiec  

 

Artysta wizualny, fotograf, charakteryzator, kostiumograf, 
architekt krajobrazu, mistrz florystyki. Wykładowca KUL, 
SPPSS i Lubelskiej Szkoły Fotografii.  

 

Autor projektów aktywizacyjnych, włączających w 
działania artystyczne różne grupy wiekowe i społeczne 
oraz twórca wielkoformatowych instalacji artystycznych 
sytuowanych w przestrzeniach publicznych miast. Swoje 
prace publikował w wielu światowych i polskich 
wydawnictwach i portalach (takich jak Wysokie Obcasy, 
Duży Format, National Geographic, Make-Up Artist 
Magazine, Szeroki Kadr). Laureat wielu nagród i 
wyróżnień, m.in.: Żurawie 2011, Blog Vogue Italia 2012, 
Gardenia 2015, Człowiek Roku 2016 - kategoria kultura.  

 

Autor okładki do pierwszej polskiej encyklopedii mody 
Fashion Book Poland oraz pierwszego katalogu polskiego 
wzornictwa POLISH DESIGN. Prowadzi cykle "warsztatów 
kreatywnych" obejmujących tematyką fotografię, 
charakteryzację i inne sztuki wizualne. Specjalizuje się w 
projektowaniu i kształtowaniu przestrzeni publicznych. 
Prowadzi badania dotyczące estetyzacji tych terenów oraz 
znaczenia, doboru i udziału roślinności w strukturach 
ekologicznych miasta. 



INSTYTUT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU KUL 
 
Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II istnieje od 2003 roku. Instytut 
prowadzi zajęcia na trzech kierunkach studiów: gospodarka 
przestrzenna, architektura krajobrazu (kierunek, jako jeden z 
dwóch w Polsce, otrzymał pozytywną opinię od IFLA) oraz 
design miejski. IAK organizuje liczne konferencje krajowe i 
zagraniczne. Katedry instytutu współpracują z wyższymi 
uczelniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, 
urzędami gmin i miast, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz 
instytucjami kościelnymi.  
 
Pracownicy IAK współtworzą ogólnopolską organizację 
zrzeszającą architektów krajobrazu - Stowarzyszenie 
Architektów Krajobrazu oraz jako eksperci biorą udział w 
inicjatywach społecznych na rzecz przestrzeni i krajobrazu. 
Ponadto przynależą do wielu towarzystw i sekcji naukowych.  
 
W Instytucie Architektury Krajobrazu KUL prowadzone są 
rozległe badania naukowe. Dotyczą one wpływu czynników 
przyrodniczych i kulturowych na powstawanie i funkcjonowanie 
różnych typów krajobrazów. Prace te obejmują miedzy innymi 
analizę stanu współczesnego, jak i historii zieleni miast oraz 
ochronę i rewitalizację terenów zieleni. W Instytucie AK KUL 
rozwijane są ponadto zagadnienia z zakresu ekologii krajobrazu, 
sztuk wizualnych oraz kształtowania przestrzeni publicznych.  



SZKOŁA POLICEALNA  

PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH  

IM. ANDRZEJA BĄCZKOWSKIEGO W LUBLINIE 

 

Szkoła prowadzona przez Samorząd Województwa 
Lubelskiego. Zajęcia w niej odbywają się bezpłatnie. 
Posiada w pełni wyposażoną i bogatą bazę dydaktyczną. 
Placówka daje możliwość zdobycia wiedzy osobom, które 
pragną uzyskać wykształcenie zawodowe takie jak: technik 
masażysta, technik usług kosmetycznych, florysta, 
terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny. Szkoła prowadzi 
również kursy kwalifikacyjne w zawodach: opiekunka 
środowiskowa oraz asystent osoby niepełnosprawnej. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszy się kierunek 
florystyka – na którym funkcjonują, dwie klasy trybu 
zaocznego i jedyna w Polsce – klasa dzienna. Szkoła 
Policealna Pracowników Służb Społecznych od wielu lat 
prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz 
środowiska lokalnego. Zatrudnia nauczycieli o bogatym 
dorobku zawodowym, w tym mistrzów florystyki oraz 
artystów o ugruntowanej pozycji w środowisku. 



FUNDACJA KRAJOBRAZY. 

 

Powołana przez arch kraj. Wojciecha Januszczyka 
Fundacja Krajobrazy jest niezależną organizacją, 
promującą oraz wspierającą rozwój architektury 
krajobrazu, a także dobre praktyki w zakresie dbania o 
tereny zieleni. Jesteśmy ukierunkowani na zmianę 
świadomości społeczeństwa, dotyczącą zawodu 
architekta krajobrazu i projektanta ogrodu. Cele te 
realizujemy poprzez organizację szkoleń i warsztatów 
oraz konferencji z zakresu technologii związanej z 
terenami zieleni. W celu rozwijania projektów 
badawczych nawiązujemy również kontakty z 
instytucjami działającymi w pokrewnych branżach. 
Wspieramy także rozwój świadomości obywatelskiej w 
zakresie dbania o wysoką estetykę krajobrazu w skali 
mikro i makro.  

 

Fundacja dysponuje doświadczeniem w realizacji 
podobnych projektów, również w przestrzeniach 
targów. 

 

 



GALERIA WEEKEND Z FLORYSTYKĄ 

 
Na kolejnych slajdach prezentujemy zdjęcia z 
ubiegłorocznej edycji festiwalu Weekend z 
Florystyką realizowanego w kwietniu, w  Lublinie. 



  





  





  





  



  



  



Rezultaty  wydarzenia to: 
 
• zwrócenie uwagi na rolę zieleni w mieście oraz na ekologiczny wymiar działań 

artystycznych; 
• uwrażliwienie społeczności Lublina na możliwości jakie daje plant upcycling i recycling; 
• edukacja z zakresu zagadnień związanych z przyrodoznawstwem w tym florystyką, 

architekturą krajobrazu oraz sztukami wizualnymi; 
• wzbogacenie oferty kulturalnej miasta oraz promocja Lublina  za sprawą mediów 

cyfrowych i drukowanych udostępniających dokumentację z imprezy; 
• ukazanie możliwości wykorzystania i kreatywnego przetwarzania różnych typów 

materiałów w celach dekoracyjnych; 
• aktywizacja przestrzeni publicznej za sprawą organizacji wystaw, pokazów, wystąpień i 

warsztatów; 
• integracja środowiska branżowego oraz mieszkańców Lublina; 
• przekazanie prac instalacyjnych po wydarzeniu do lokalnych przedszkoli lub do 

Rezerwatu Dzikich Dzieci; 
• promocja organizatorów i partnerów zaangażowanych w  wydarzenie. 
• Budowanie trwałej koalicji z partnerami biznesowymi 

 
 



Bartosz Niewiadomski  

Dyrektor Zarządzający 

Fundacja Krajobrazy 

 

Kontakt: 

Tel. 665- 646- 664 

fundacjakrajobrazy@gmail.com 

 

Fundacja Krajobrazy 

Lubartowska 33 

20-116 Lublin 

Polska 

www.fundacjakrajobrazy.pl 

www.facebook.pl/fundacjakrajobrazy 

 
 

Paweł ‘Totoro’ Adamiec 
 

Dyrektor Artystyczny Festiwalu 
Weekend z Florystyką 

 
Kontakt: 

Tel. 515 939 874 
adamiec.totoro@gmail.com 


